2020. február 27.

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.-HEZ
JELENTKEZŐ RÉSZÉRE

Tisztelt Jelentkező!
Jelen tájékoztató célja, hogy a 2018. május 25-étől hatályos, a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban:
GDPR) tájékoztatást nyújtson a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)
állásra, vagy szakmai önéletrajzi adatbázisba jelentkező részére, a NÚSZ Zrt. tudomására jutó – a
jelentkezéskor megküldött anyagban szereplő – személyes adatok kezeléséről.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. §-ának értelmében a
NÚSZ Zrt. kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, és szükség esetén tárolja, amelyek a
munkavállaló személyiségi jogát nem sértik, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszűnése (megszüntetése) szempontjából lényegesek.
1. Jogi háttér
Az álláshirdetésre vagy szakmai önéletrajzi adatbázisba jelentkezés anyagának NÚSZ Zrt. által történő
kezelésére a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, az Mt., illetve az egyéb hatályos polgári jogi szabályozók irányadók.
2. Alapfogalmak
A jelentkező (jelen tájékoztató címzettje): az a természetes személy, aki az NÚSZ Zrt. által
meghirdetett állásra vagy a NÚSZ Zrt. szakmai önéletrajzi adatbázisába jelentkezik, és ennek kapcsán
személyes adatot tartalmazó dokumentumait önként a NÚSZ Zrt. rendelkezésére bocsátja.
Adatkezeléssel érintett dokumentumok (jelentkezés anyaga): a NÚSZ Zrt. által meghirdetett álláshoz
kapcsolódóan benyújtott önéletrajz, motivációs levél, és valamennyi, a jelentkező által az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatot tartalmazó dokumentum. A jelentkezés anyagához
tartoznak a felvételi eljárás során készített a jelentkező munkavégzéshez szükséges kompetenciáinak
felmérésére szolgáló tesztek és a személyes interjúk jegyzetei is. Ezen tesztekkel kapcsolatos részletes
tudnivalókat az Adatkezelő az interjút megelőzően közli a jelentkezővel.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelő, az adatkezelés jogalapja, célja, az érintettek kategóriái, a személyes adatok
köre, a címzettek kategóriái, az adatok tárolásának időtartama, az adattörlésre előirányzott
határidő
a) Az adatkezelő adatai:
- Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.
- Székhely:1134 Budapest, Váci út 45. B épület,
- Postacím:1380 Budapest, Pf.:1170.
- Telefonszám:+36 1 436-8000.
- Faxszám:+36 1 436-8210.
- Központi elektronikus levélcím: ugyfel@nemzetiutdij.hu.
- Honlap:www.nemzetiutdij.hu.
- Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: a mindenkori adatvédelmi tisztviselő
nevét és elérhetőségeit a NÚSZ Zrt. honlapján „Adatvédelem” címszó alatt található
Adatvédelmi Szabályzat és Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
b) Jelentkezése anyagának adatkezelési jogalapja a jelentkező hozzájárulása.
c) Az adatkezelés célja: a megfelelő, alkalmas munkavállaló kiválasztása, a beosztáshoz
szükséges felvételi eljárás lefolytatása. A NÚSZ Zrt. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától
eltérő célból további adatkezelést nem végez.
d) Az érintettek kategóriái: a meghirdetett állásra jelentkezők, illetve azok, akik szeretnék, ha
önéletrajzukat egy későbbi, számukra megfelelő álláslehetőségről történő értesítés céljából az
Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően megőrizné.
e) A személyes adatok köre: a jelentkezésben szereplő, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
személyes adatok.

f)

Adatkezelésben résztvevő személyek az Adatkezelőnél: a jelentkezés elbírálásában érintett
szervezeti egység vezetője és vezetői asszisztense, a Humánerőforrás Fejlesztési Osztály
jelentkezők interjúztatásában részt vevő munkatársai. A jelentkezés sikeressége estén
Humánerőforrás Fejlesztési Osztály, HR igazgató. Szakmai önéletrajzi adatbázisba való
jelentkezés esetén a Humánerőforrás Fejlesztési Osztály munkatársai vesznek részt az
adatkezelésben.

g) Az adatok tárolásának időtartama, az adattörlésre előirányzott határidő:
1) Nyitott pozícióra, álláshirdetésre jelentkezés esetén:
amennyiben nem jön létre a munkaviszony, a megküldést követő 6 hónap.
2) Általános, adatbázisba való jelentkezés esetén:
a megküldést követő 1 év.
A jelentkezés feldolgozására abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezeléshez
hozzájáruló nyilatkozat a NÚSZ Zrt. rendelkezésére áll. Amennyiben a jelentkező sérelmezi a
NÚSZ Zrt. eljárását és munkaügyi vitát kezdeményez, vagy amennyiben a NÚSZ Zrt. kíván
jogérvényesítési célzattal eljárást kezdeményezni, az eljárás jogerős befejezéséig a jelentkező
anyaga tárolásra kerül.
4. Közösségi oldalakon szereplő adatok megtekintése
A kiválasztási eljárás kiterjedhet a közösségi oldalakon publikussá tett információk áttekintésére is. A
NÚSZ Zrt. a közösségi oldalakon kizárólag azokat az információkat ismeri meg, amelyek lényegesek a
betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatban (pl. feltöltött publikációk, cikkek, hasonló munkakörben
szerzett tapasztalatokról szóló beszámolók stb.).
Adatkezelő zárt csoportba nem kíván belépni, vagy csoporttagot felkérni a jelentkező aktivitásának
ellenőrzésére.

5. Munkaszerződés megkötéséhez kapcsolódó adatkezelés és az Adatkezelő adatkezeléseivel
kapcsolatos további, általános információk
Sikeres jelentkezés esetén a munkaszerződés megkötéséhez szükséges és a munkaviszony során az
Adatkezelő mint munkáltató által kezelt adatok kezeléséről a „Munkavállalói személyes adatok
kezeléséről szóló adatvédelmi szabályzat” rendelkezik.
A jelen tájékoztatóban foglaltak tartalmazzák a jelentkező számára az adatkezeléshez történő
hozzájárulás felőli döntéshez szükséges információkat. Egyebekben a NÚSZ Zrt. adatkezeléseivel
kapcsolatos általános szabályok megtalálhatók a www.nemzetiutdij.hu weboldal „Adatvédelem”
menüpontjának 1. pontja alatti Adatvédelmi Szabályzatban és Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban.
6. A jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önt az alábbi jogok és jogérvényesítési lehetőségek illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:
a) Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön álláshirdetésre vagy a NÚSZ Zrt. szakmai önéletrajzi
adatbázisába való jelentkezése kapcsán az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor
visszavonathatja, amely nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

b) Tájékoztatáshoz való joga: Ön tájékoztatást kérhet az NÚSZ Zrt. által kezelt személyes
adatokról. Ebben az esetben az NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím,
levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezel Önről,
- milyen adatkezelés célokból,
- az adatkezelés időtartama,
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról,
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz
benyújtásának jogáról.
c) Másolat kéréséhez való joga: Ön másolatot kérhet az NÚSZ Zrt. által kezelt személyes
adatokról. Ebben az esetben az NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím,
levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a NÚSZ Zrt. kezel.
d) Helyesbítéshez való joga: a NÚSZ Zrt. az Ön kérésének megfelelően módosítja, pontosítja
személyes adatát. Ez különösen abban az esetben releváns, ha a későbbiekben részletezettek
alapján nem Ön nyerte el a meghirdetett álláshelyet, de kéri a jelentkezési anyagának a további
tárolását.
e) Törléshez való jog: Ön kérheti, hogy a NÚSZ Zrt. törölje az Önre vonatkozó személyes adatát,
ha:
- ha az adatokra már nincs szükségaz adatkezelés céljának megvalósításához (nyitott
pozíció betöltése),
- ha visszavonja a hozzájárulását,
- ha az adatkezelés jogellenes.
Az NÚSZ Zrt. ebben az esetben papír alapú önéletrajzát megsemmisíti, az esetlegesen
elektronikusan megküldött anyagát a rendszerből eltávolítja.

f)

Korlátozáshoz való jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor a NÚSZ Zrt. addig korlátozza az
adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
- ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az NÚSZ Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni,
hogy mely okból kéri a korlátozást.
Az NÚSZ Zrt. ebben az esetben a személyes adatokat minden más személyes adattól
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső
adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

g) A joggyakorlás közös szabályai: kérelmének benyújtása, jogainak gyakorlása díjmentes. A
NÚSZ Zrt. a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható. Kérelmét a NÚSZ Zrt. el is utasíthatja. A kérelem megtagadása esetén a
NÚSZ Zrt. a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás
indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az NÚSZ Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet
benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a
másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az NÚSZ Zrt. meggyőződjön
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
7. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Ön megítélése szerint az NÚSZ Zrt. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti.
Emellett Önnek joga van a NÚSZ Zrt. adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert – választása
szerint –a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kelt: Budapesten, 2020. február 27. napján

NÚSZ Zrt.

Melléklet:
-

hozzájáruló nyilatkozat minta (ld. a következő oldalon)

Melléklet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez jelentkezőnek szóló Adatkezelési
Tájékoztatóhoz

Hozzájáruló nyilatkozat
személyes adatok kezeléséhez
Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
mint jelentkező kijelentem, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. („NÚSZ Zrt.”) mint adatkezelő által
rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) tartalmát teljes egészében megismertem
és azt elfogadom, erre tekintettel hozzájárulok, hogy a NÚSZ Zrt. a részére benyújtott jelentkezésem anyagát a
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az alábbi célból kezelje (a megfelelő válasz aláhúzandó):
a)

álláshirdetésre történő jelentkezés és az állás betöltésére irányuló kiválasztási folyamat lebonyolítása,
illetve
b) a NÚSZ Zrt. szakmai önéletrajzi adatbázisában történő tárolása, a tárolás időtartamán belül nyitott, a
jelentkezési anyagban szereplő képzettségemnek és képességemnek megfelelő pozícióra történő
kiválasztás érdekében.

Kijelentem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatot annak ismeretében tettem meg, hogy hozzájárulásomat
bármikor visszavonhatom, amely azonban nem érinti a hozzájárulásomon alapuló, visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem, hogy hozzájáruló nyilatkozatom visszavonása esetén az állás
betöltésére irányuló kiválasztásban a továbbiakban nem tudok részt venni, illetve jelentkezésem anyaga a NÚSZ
Zrt. szakmai önéletrajzi adatbázisából törlésre kerül.

Dátum:

…………………………………
Aláírás

